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!"anga Kolektyvin!je monografijoje pristatomi Vilniaus universitete vykdant 

projekt" „Hibridin! k#ryba: $iuolaikinis menas ir mokslas“ atlikti tyri-

mai, finansuoti Lietuvos kult#ros tarybos ir Lietuvos Respublikos kult#-

ros ministerijos (sutartis Nr. S/TYR-3(6.51)-2016). %iame tarpsritiniame 

ir tarpdalykiniame projekte buvo siekiama polemin!s s"veikos tarp filo-

sofijos, gyvyb!s moksl& ir menotyrinio ar meninio tyrimo diskurs&.

Kai kurie autori& tekstai siejasi su j& jau anks'iau vykdytais darbais 

ar j& dalimis, ta'iau visi 'ia sud!ti straipsniai anks'iau lietuvi$kai publi-

kuoti nebuvo. Vienintelis vykdant $( projekt" atlikto tyrimo pagrindu 

para$ytas mano paties straipsnis pasirod! atskira publikacija:

Grybai, !mon"s ir abipusiai virsmai. Apie tarpr#$in"s simbio-

z"s galimyb%. Athena: filosofijos studijos. Vilnius: Lietuvos kul  -

t#ros tyrim$ institutas, Nr. 11, p. 173–192. ISSN 1822-5047.

Privalau pad!koti $ios monografijos autoriams, kuri& vardus ir pavardes 

galite i$vysti atsivert) turinio puslapius. %i knyga, o juo labiau pats tyri-

mas neb#t& (manomas be talkinusios komandos. Lenkiu galv" prie$ Vil-

niaus universiteto Filosofijos fakulteto ry$i& ir projekt& prodekan) Vid" 

Jakutien), projekto eig" kuravusi" Vilm" Kuodyt) ir leidinio leidyba 

pasir#pinusi" Dovil) Tatar!lien).

Labai d!koju $ios knygos recenzentams – Justui Dapk#nui, Julijai 

Fominai ir Audronei *ukauskaitei, sutikusiems perskaityti, (vertinti 

knygos rankra$t( ir rekomendavusiems j" spaudai. Nors visi $ios knygos 

autoriai yra lietuviai, da+nu atveju j& vykdomi tyrimai pranoksta vietos 

kontekst", o j& institucin!s priklausomyb!s pasklidusios po vis" pasaul(. 

Tod!l dalis tekst& buvo para$yti angl& kalba, o v!liau i$versti. Esu labai 

d!kingas profesionalioms ir d!mesingoms vert!joms – Rimai Berta$avi-

'i#tei, Virginijai Janu$kevi'i#tei ir Emilijai Vasili#naitei, kuri& vaidmuo 

nurodytas ir prie konkretaus i$versto teksto.

D!koju %iuolaikinio meno centrui, kuris suteik! erdv) suorganizuoti 

projekt" pristatant( rengin(. Be direktoriaus K)stu'io 

Kuizino, Monikos Kalinauskait!s ir Egl!s Trimalovait!s 

pagalbos 2017 m. bir+elio 15 d. %MC skaitykloje neb#t& 

s!kmingai (vykusi hibridini& praktik& konferencija 

„Materija ir vaizduot!“.
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%i knyga suteik! prog" ir maloniai pabendradarbiauti su dailininku 

Jurgiu Gri$kevi'iumi, d!koju jam u+ (siklausym" ir d!mesingum" mono-

grafijos turiniui. Esu d!kingas visai Vilniaus universiteto leidyklos 

komandai, u+tikrinusiai skland& monografijos publikavim".

Galiausiai, bet i$ties ne ma+iausiai d!koju savo $eimai – Patricijai 

Saboli#tei ir Kotrynai Gurskaitei.

Sudarytojas



%iandien menas ir mokslas, technika ir 
gamta atsiskleid"ia kaip l&giaver'iai partneriai 
k#r&binio eksperimentavimo procese. Antro-
poceno (ar kit$ pana(aus pob#d"io samprat$ – 
kapitaloceno, chtuluceno, plasti  ceno, 
plantatioceno ir t. t.), o kartu posthumanizmo, 
simpoetinio m)st&mo, nauj$j$ realizm$ ir 
materializm$ bei zooetikos (viesoje *vairi$ 
g&v&b+s form$ ir materijos r&(iai ima veikti 
kaip hibridin+s genealogijos projektas. Naujai 
u"gimusi disciplina – sintetin+ biologija – 
k#r&bos klausim) dr)siai sprend"ia kaip 
ateities vaizduot+s projekt), kuriame i(k&la 
ne tik i(g&d&to v+"io, (vie'ian 'i$ med"i$ ar 
bra(k+mis kvepian'i$ bakterij$, bet ir naujo 
"mogaus pasaul&je vizijos.

!vadas.
Apie hibridin, 
vaizduot,

Kristupas Sabolius
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Materijos perm"stymas suteikia paskat" dar kart" u+klausti nuo 

Descartes’o laik& paveld!t" proto ir daikto dualizmo schem". %iuolai-

kiniai tyrimai atskleid+ia, kad materija yra toli gra+u ne inerti$ka, bet 

susiorganizuojanti, epigeneti$ka ir transduktyvi. Jau prabilome apie 

materij", kuriai b#dinga savaranki$ka logika, unikali raida, j" galima 

suvokti kaip organizuot" s"veik& tinkl", kuriame +odis „s"moningumas“ 

(gyja nauj" prasm). 

Kita vertus, materija pati pasirodo kaip k#rybinis projektas, ( kur( 

galima (siskverbti, kvestionuojant nat#ralumo ir dirbtinumo prie$prie$".

Galb#t b#tent tod!l – turint galvoje $i" klasikin) s"mon!s ir b#ties 

poliarizacijos problem" – $ios knygos pavadinime ataidi 1896 m. i$leis-

tos Henri Bergsono knygos Materija ir atmintis parafraz!. Galima prisi-

minti, kad savo veikale Bergsonas ie$ko alternatyvios prieigos prie mus 

sudaran'io pasaulio med+iagos, kvestionuodamas tradicinio realizmo ar 

idealizmo prieigas, o kartu savo veikalu m!gindamas atlikti galim" +mo-

gaus proto strukt#r& reform".

Anot Bergsono, vaizdinys yra daugiau nei tai, k" idealistas vadina 

reprezentacija, bet ma+iau nei tai, k" realistas (vardija daiktu. Ir nors 

$iuo po+i#riu su Bergsonu galima gin'ytis, vienas dalykas i$lieka aki-

vaizdus. Vaizdinio problematika vis dar (sik#rusi materijos apm"stym& 

centre; $itaip ji atveria ne tik atminties ir intuicijos, bet ir pa'ios vaiz-

duot!s statuso problem". Kitaip tariant, +mogaus proto ir materialaus 

pasaulio santykis negali b#ti apm"stytas ne(traukus tyrimo akiratin 

abiej& dimensij& kaitos klausimo.

,domu tai, kad vaizduot!s i$$#kis materijos akivaizdoje vis dar susi-

duria su ta pa'ia Bergsono ai$kiai suvokta problema – in+inerinio, geo-

metrinio, mechanicistinio m"stymo modeliais, kurie mus veda ( save 

pat( konstruojant( ir i$laikant( determinizm". %ia prasme hibridi$kumo 

vengiama kaip u+ter$tos zonos, nes moksliniame pasaul!vaizdyje mate-

rija yra linkusi sudaryti izoliuojamas sistemas, kurias galima nagrin!ti 

remiantis geometrin!mis prielaidomis.

Tokia id!ja, kaip matysime toliau, dar labiau (sitvirtina 

skaitmenin!s pasaul!vokos am+iuje. Materij", kaip sak! 

Bergsonas, vis dar norima u+'iuopti izoliuojant materiali& 

ta$k& sistemas. %is tik!jimas remiasi stabilizavimo nuos-

tata – lokalizuojant $i& ta$k& pad!t(, atitinkamu momentu 

atsiranda universali galimyb! t" j& pad!t( apskai'iuoti. I$ to kyla pavojus 

„sugeometrinti“ pasaul(, kai visata atsiskleid+ia kaip sistema ta$k&, kuri& 

pad!tis kiekvien" akimirk" yra grie+tai apibr!+ta ir teori$kai apskai'iuo-

jama bet kuriuo momentu.

Tod!l, ie$kant alternatyv&, b#tina keisti ne tik mokslines paradig-

mas, bet ir pervertinti izioliacini& sistem& galiojim". Hibridini& praktik& 

i$$#kis i$kelia ne tik atsitiktinio bendradarbiavimo, kai mechani$kai 

jungiamos kelios sferos, poreik(. Prie$ingai – reikia pripa+inti, kad $ios 

sferos niekada nebuvo iki galo atskilusios, ta'iau dabar $i" genetin) pri-

klausomyb) galima i$ naujo perm"styti kaip bendramat!s ir hibridin!s 

vaizduot!s projekt".

Izoliacin!s sistemos n!ra nei nat#ralios, nei savaime suprantamos-– jos 

steigiamos kaip (tvirtinto intelektinio veikimo praktikos. Bruno Latou  ro 

+od+iais, tokia pad!tis kyla i$ gryninimo ir hibridizacijos logikos, kuria 

siekiama apibr!+ti bei atriboti gamtos ir kult#ros sferas. Atrasti primir$t" 

hibridi$kum" rei$kia kultivuoti bendros (sivaizduojamyb!s lauk", o kartu 

pa'i" vaizduot) suvokti kaip hibridizuojant( potencial", kuriame tampa 

(manoma ne(manom& sfer& jungimo galimyb!. Hibridin! vaizduot! yra 

tokia vaizduot!, kuri nesikrato savo pa'ios hibridi$kumo, bet dr"siai stei-

gia tokius s"veik& modelius, kuriuose atsiskleid+ia nei$bandyto perfor-

matyvumo perspektyvos. Taigi nauja hibridin! vaizduot! reaktyvinama 

atsi+velgiant ( jau egzistuojan'i" bendr" hibridin) genealogij".

%iame kontekste vaizduot! traktuojama keliais b#dais – viena vertus, 

kaip vizuali"j" kult#r", o kartu ir ma+ne vis" m#s& patyrim& lauk" for-

muojanti ir tiesiogiai su juo s"veikaujanti galia; kita vertus, kaip trans-

formatyvus galimybi& potencialas, pranokstantis vien tik +mogaus srit(, 

o kartu nuolat koreguojantis pat( suvokiamum" kaip tok(. Kitaip tariant, 

vaizduot! nei$sitenka i$sigalvojim& ir fikcij& sklaidos lauke, ji pasirodo 

kaip stipriausia valia galiai, kiekvieno m#s& veikimo prielaida. Galima 

b#t& pridurti – skirtingos vaizduot!s (galina ir atveria vis kitokias mate-

rijos transformacijos strategijas.

%ios monografijos prielaida tapo i$ filosofin!s pers-

pektyvos atliktas meno ir mokslo lauko tyrimas, kuriam 

r!mus suteik! sinchroni$kai vykstantys procesai. Jos suda-

rytojas pasi#l! savoti$k" autorefleksijos gest" – patiems 

aktyviai veikiantiems menininkams, kuratoriams ir moks-
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lininkams apm"styti atliekamus tyrimus vaizduot!s, k#rybingumo ir 

hibridini& s"veik& aspektais. Kai kuriais atvejais $is savo veikimo arealo 

metatyrimas tapo nauj& s"veik& ir jung'i& prielaida, kai kuriais – jau 

vykdomo tyrimo pagilinimu arba galim& raidos perspektyv& paie$ka. 

Pirmoji knygos dalis, „Materija ir +mogus: sintetin! biologija kaip 

i$$#kis vaizduotei“, skirta vis& pirma sintetin!s biologijos kontekste 

i$kylan'iam materijos ir vaizduot!s santykiui. %i dalis prasideda suda-

rytojo straipsniu, kuriame svarstomos materijos vizualumo galimyb!s 

s"lygos moksliniame pasaul!vaizdyje. Polemi$kai interpretuojant Iano 

Hackingo, Bruno Latouro, Jacques.o Rancière.o, Karenos Barad, Alberto 

Rothenbergo pozicijas $iame tekste m!ginama atskleisti, kad hibridin! 

meno ir mokslo s"veika atsiveria kaip intraaktyvi& santyki& perk#rimo 

projektas, kuriame menininkai gali ne tik si#lyti naujas vizualias prak-

tikas ar koreguoti (sivaizduojamyb!s architekt#r", bet ir si#lyti +i#ros 

perspektyvas, veikimo modelius ar performatyvias praktikas, kurios su 

materija u+megzt& vis kitus santykius.

Sintetin!s biologijos mokslininko Giedriaus Gasi#no, dirbusio Vir-

ginijaus %ik$nio komandoje ir prisid!jusio prie tikr" mokslin) sensa-

cij" suk!lusio CRISPR-Cas9 molekulini& +irkli& atradimo, straipsnyje 

analizuojama vis" biotechnologijos moksl" pakeitusios technologijos 

atradimo ir raidos specifika, atsi+velgiant ( vaizduot!s ir atsitiktinumo 

faktorius. %iuolaikini& gyvyb!s moksl& tyrimo objektai yra tokie smul-

k#s, o mechanizmai tokie sud!tingi, kad juos u+'iuopti galima tik 

netiesioginiais metodais. Autorius teigia, kad svarb#s atradimai da+nai 

padaromi atsitiktinai, ir nagrin!ja pavyzd+ius, kuriuose atsiskleid+ia, 

kai $ie aspektai veikia kasdien( mokslinink& darb" bei tyrimus.

Sintetin!s biologijos tyr!jas Marius Jatautas savo tekste m!gina 

sintetin) biologij" pristatyti kaip k#rybos form", suteikian'i" unika-

lias galimybes, u+uot steb!jus tik gamtoje esan'ias biologines sistemas, 

pereiti prie pa'ios intensyvios s"veikos su gyvyb!s k#rimu. Autoriaus 

manymu, $ios galimyb!s sintez! su jau esamomis analitin!mis +iniomis 

tampa vis da+niau aptariamu k#rybos (rankiu, kuris lei-

d+ia dar geriau suvokti fundamentali"j" gamtos pus) ir 

taikyti $ias +inias praktikoje.

Sintetin!s biologijos reik$m) pristato Dainiaus Taut-

vai$o straipsnis, atsispiriantis nuo $i" mokslo srit( (kv!-

pusios Richardo Feynmano citatos: „Nesuprantu to, ko negaliu sukurti.“ 

Autorius pabr!+ia, kad paskutini& de$imtme'i& technologijos suk!l! 

perversm" sintetinant ir valdant pagrindines gyv& b#tybi& dalis ir 

sudar! s"lygas kurti vis sud!tingesnes molekulines ma$inas, o galiau-

siai – sukurti visi$kai dirbtin) gyvyb), ta'iau kartu pa+ymi, kad, nors $i& 

mokslini& tyrim& rezultatai jau naudojami pramon!je, j& pasitelkimas 

medicinai kelia moralini& prie$prie$&.

Kaip polemin! alternatyva sintetin!s biologijos specialist& pozici-

joms pasirodo meninink!s Neringos /erniauskait!s straipsnis, kuriame 

aptariamos kartu su $ios naujos mokslo $akos i$kilimu i$ry$k!jusios filo-

sofin!s, etin!s ir sociokult#rin!s problemos. Autor! atkreipia d!mes(, 

kad sintetin! biologija pasirodo kaip promet!ji$kas projektas, sunaiki-

nantis „pusiausvyr"“ tarp to, kas duota, ir to, kas sukurta, bet kartu v!l 

sugr"+inantis prie filosofin!s „neapibr!+tumo“ problematikos. B#tent 

materijos neapibr!+tumo, kur( analizuoja sintetin! biologija, suaktuali-

nimas leist& i$vengti skai'iavimais gr(stos ir vien tik racionalios kapitalo 

logikos, o kartu leist& i$ naujo (vertinti vaizduot!s vaidmen(.

Antroji knygos dalis, „Anapus +mogaus: zooetika, simbioz! ir 

post humanizmo estetika“, susitelkia ( meninink& vykdomus tyrimus, 

kuriuose analizuojami tarpr#$inio k#rybingumo registrai. Dar vie-

name sudarytojo tekste analizuojama meninink& Nomedos ir Gedimino 

Urbon& menin! ir mokslin! praktika bei j& pasi#lyta zooetikos sam-

prata, kurios kontekste (gyvendinamas ir t)stinis projektas „Psichotro-

pinis namas: Ballardo technologij&0 zooetikos paviljonas“. Remiantis 

Bruno Latouro, Paulo Stametso, Catherinos Malabou, Wolfgango Ise-

rio, Gilbert’o Simondono ir kit& autori& teorini& paradigm& derinimu, 

straipsnyje br!+iamos galimos sinerginio mokslo ir meno veikimo strate-

gijos, kuriose, aktyvavus fiktyvumo plotm), i$ry$k!ja simpoetini& terpi& 

steigties perspektyva.

Toliau yra pa'i& Nomedos ir Gedimino Urbon& straipsnis, pristatantis 

min!tas j& praktikas kaip menin( ir mokslin( tyrim". Menininkai pabr!-

+ia, kad tarpsritinio pob#d+io „Psichotropinis namas“- – 

tai diskursyvus eksperimentas, kuriuo siekiama pl!toti 

j& pa'i& apm"stom" ir prakti$kai testuojam" zooetikos 

samprat". %io dueto meninio ir mokslinio tyrimo perspek-

tyvoje ie$koma nauj& b#d&, kurie leist& tiek atsi+velgti ( 
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+monijos +inias, – t. y. mokslinius metodus ir institucin) infrastrukt#r",-– 

tiek ( kitas gyvyb!s formas nukreiptus tyrimus – pradedant +induoliais ir 

baigiant mikrobais ir moliuskais, o kartu kurti dizaino sprendimus, pro-

totipus ir kontakto priemones tarpr#$in!ms ateities ekologijoms. 

Menininkas Mindaugas Gap$evi'ius savo straipsnyje pristato atlikt" 

tyrim", skirt" posthumanistin!s estetikos problemoms. Tiek diskur-

syv#s, tiek praktiniai (rankiai, autoriaus akimis, tur!t& teikti galimyb) 

apm"styti s"veik" tarp skirting& r#$i& element&, – pavyzd+iui, santykius 

tarp skirting& organizm& r#$i& ar tarp skirting& organini& bei neorga-

nini& esybi&. Gap$evi'iaus tekste taip pat pristatomi aktual#s meno 

k#riniai ir kontekstas, detaliau aptariama $io projekto koncepcija, si#-

loma apm"styti kit& r#$i& komunikacijos vertimo ar „nulau+imo“ id!jas, 

o sykiu pateikiama ir praktini& eksperiment&, susijusi& su i$d!stytais 

svarstymais, instrukcija.

Paskutin! knygos dalis, „Hibridin!s praktikos: parodos ir tyrimai“, 

skirta hibridi$kumo temos pl!totei meno lauko kontekste. %ioje dalyje 

pristatomuose tekstuose reflektuojami aktualios parodos ir (vykiai. 

Godos Budvytyt!s ir Viktorijos Rybakovos straipsnis „Plastiko pasaka“ 

yra skirtas meniniam ir moksliniam tyrimui, kuris buvo pristatytas 

2015-m. %iuolaikinio meno centro parodoje „Baltijos trienal!“. Meni-

nink!s interpretavo plastik" kaip „laiko juost"“, t. y. atmint( u+laikan'i" 

materij", kuri leid+ia atsekti (vairias jos +ymes, pradedant Mezoameri-

kos civilizacijomis, k#rusiomis naujas med+iagas ir tobulinusiomis elas-

ting& *em!s plutoje ir mi$kuose aptikt& med+iag& savybes, ir baigiant 

jau Vakar& civilizacijoje dirbtiniu b#du kuriam& plastik& vaidmeniu, 

kuris net (siterpia ( geologini& i$tekli& sfer" plastiglomerato pavidalu.

Vytauto Michelkevi'iaus straipsnyje ap+velgiami praktika gr(sto 

(kuratorinio) tyrimo rezultatai, susitelkiant ( konkret& tarptautin!s 

paro dos atvej(. Autorius analizuoja hibridi$kumo daugiadimensi$-

kum"-– kaip id!jos, s"veikaudamos su konkre'ia vieta ir jos vidiniu bei 

i$oriniu kontekstu, vykstant med+iagin!ms transformacijoms virsta 

meno k#riniais. %iame svarstyme atskleid+iamas tiek vie-

tov!s, tiek meno k#rinio proceso, tiek paties menininko 

veiklos hibridi$kumas, o kartu m!ginama parodyti auto-

riaus vaidmens kait" parodos vykdymo ir refleksijos metu 

nuo kuratoriaus iki meno kritiko bei tyr!jo. Tokia pozicija 

leid+ia pa+velgti ( proces" i$ vidaus ir atskleisti paprastai +i#rovui ir skai-

tytojui nematomus parodos rengimo procesus ir aplinkybes.

%i" dal( u+baigia kuratoriaus Vytenio Buroko pokalbis su paleoan-

tropologijos profesoriumi Rimantu Jankausku. %is mokslininkas tapo 

vienu i$ 2017 m. vasar(–kov" Nacionalin!je dail!s galerijoje vykusios 

parodos „Miesto gamta: pradedant Vilniumi“ (kuravo Vytenis Burokas, 

Vitalij /erviakov, Egl! Mikalaj#n!, Egl! Nedzinskait!) dalyvi&, kuriame 

apm"stomos moksliniu po+i#riu kultivuojamos galimyb!s materij" trak-

tuoti kaip atminties mechanizm", atveriant( l#+ius, traumas ir istorinius 

slenks'ius, o kartu i$ry$kinama dialektika tarp biosocialinio ir „nat#ra-

liojo“ istorijos lygmens.

Tad $i monografija yra vienas i$ m!ginim& ie$koti hibridin!s vaiz-

duot!s s"veikos ta$k&, pradedant nuo mezgamo ir kultivuojamo dialogo, 

kuris vis& pirma prasideda savistaba. Knyg" galima laikyti skirting& 

sri'i& susitikimo vieta, kuri u+mezga polemin( dialog" ir br!+ia galimas 

s"veikos perspektyvas. %iame procese i$ry$k!ja tiek probleminiai ar kri-

tiniai ta$kai, tiek galimyb!s stiprinti k#rybingumo potencial".

Akivaizdu, kad didel) gali" suteikian'ios technologijos i$laisvina 

ir aistringai optimistines, ir kriti$kai pesimistines fantazijas apie ateit(, 

kurioje pagrindiniu klausimu tampa plastin!s savik#ros tema. Kuo ir 

kaip turime tapti? D!l ko? Su kuo? Ko atsisakydami? O gal – ( k" atsi-

+velgdami? Galiausiai – kaip turime (sivaizduoti savo ateit(? Juk materija 

visada implikuoja ne tik neskaidri" strukt#r", bet ir gelmin) dinamik", 

kurios pagava ir suvokimas i$kyla kaip tikroji problema.

Ateities apm"stymas reikalauja atsi+velgti ( hibridines s"jungas 

tarp meno ir mokslo, technikos ir gamtos. %iuo po+i#riu b#tent (si-

vaizduojamyb! tampa b#sim& scenarij&, o kartu materijos (vaizdinimo 

scena. Materija mums atsiskleid+ia tiek, kiek vaizduot!je i$vystame jos 

galimo tapsmo perspektyv".


